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الرائد س���عود ناص���ر الطامي بدأ في تلق���ي التبريكات 
مبناس���بة انتقاله من االدارة العامة للمرور � ادارة حتقيق 
املخالفات الى رئيس قس���م خدمة املراجع�����ن في االدارة 

العام���ة للهج��رة.
الطام���ي وعد زمالءه املقربن باقامة وليمة عش���اء بهذه 
املناس���بة الس���ارة، مب���روك يا ب��و ناص��ر ومنه���ا ال��ى 

األعل��ى.

الطامي رئيسًا لقسم خدمة المراجعين في »الهجرة«

صورة زنكوغرافية خلبر القبض على اللواء املتقاعد الذي انفردت به »األنباء« أمس

اللواء الشيخ علي اليوسف

اللواء عبداهلل خليفة الراشد

عامل توصيل مخدرات يسقط بـ 320 غرام هيروين
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

أحال مدير عام االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات اللواء الش���يخ احمد اخلليفة 
امس الى نيابة املخدرات وافدا آس���يويا 
بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد االجتار 
وارفق في ملف القضية نحو 320 غراما 
من الهيروين اخلام موزعة على لفافات 
زنة غرام لكل لفافة فيما كشفت التحقيقات 
مع املتهم انه يتبع في ترويجه للهيروين 
خدمة التوصيل الى املنازل خاصة الشقق 

املفروشة.
وقال مصدر امني ان معلومات وردت 
الى مدير عام املكافحة عن أن آسيويا بدأ 
يتسع نشاطه في ترويج الهيروين على 
الشقق املفروشة وشقق املدمنن وعليه 
كلف اللواء اخلليفة إدارة العمليات والتي 
يرأس���ها املقدم محمد الهزمي ويساعده 
الرائد محمد قبازرد وعليه شكل الهزمي 
وقبازرد فرقة مصغ���رة لضبط الوافد 
متلبسا وكانت قوة الضبط والتي نسقت 
مع النيابة العامة مكونة من املالزم اول 
عبداهلل الربيعة واملالزم عبدالعزيز اظبيه 
مشيرا الى ان فريق العمل استطاع عقد 
صفقة مع املتهم مبوجبها باعه اآلسيوي 
غرامن من الهيروي���ن مقابل 80 دينارا 
ليتم القبض عليه وارشد رجال العمليات 
عن غرفة في اجلليب عثر فيها على 100 
غرام من الهيروين وميزان حساس كما 
ارشد عن غرفة اخرى يستغلها ايضا في 
تخزين الهيروين وتقع في منطقة شرق 
لينتقل رجال املكافحة الى غرفة ش���رق 
وفيها عثر رج���ال العمليات على باقي 

الكمية من الهيروين.

أمير زكي
أحال مدير عام اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة اللواء عبداهلل 
خليفة الراشد الى النيابة العامة 
يوم امس مواطن���ا ومندوب 
التزوير  باكس���تانيا بتهم���ة 
واحلصول على 50 ألف دينار 
من دون وجه حق من وافدين 
جميعهم من اجلنسية األفغانية 
مقابل حتوي���ل إقاماتهم على 

شركته.
ووف���ق مص���در أمني فإن 
معلوم���ات وردت ال���ى مدير 
الهج���رة عن ان  عام مباحث 
مواطنا لديه ش���ركة يفترض 
ان يكون حجم العمالة عليها 
15 عامال ولكن املواطن استطاع 
ان يس���جل على شركت���ه 65 

عام��ال.
وعليه مت اإليعاز الى مدير 
ادارة البحث والتحري العقيد 
جنيب الشطي ومساعده املقدم 
حمدان اخلشم والرائد عبداهلل 
الهم���الن واملالزم إس���ماعيل 
بهبهاني والرقيب أول إسماعيل 

مناحي بعمل الالزم.
وق���ال املص���در ان رجال 
التح���ري ش���رعوا ف���ي عمل 
التحري���ات والت���ي أكدت ان 
أذونات  املواطن لم يستخرج 
الوافدة عبر  العمل للعمال���ة 

الطرق الشرعية، ليتم ضبطه، 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه 
هو من ي���زّور أذونات العمل 
تل���ك ف���ي منزله ويس���اعده 
الباكس���تاني والذي  املندوب 
يقوم ايض���ا بإحضار وافدين 
مستعدين لدف���ع 1000 دين���ار 
مقابل حتويل إقاماته���م على 

الشرك��ة.
وأشار املصدر الى ان اجمالي 
التي سجلها املواطن  العمالة 
على شركته بالتزوير بلغ 50 
عامال جار ضبطهم وإبعادهم 
عن البالد الشتراكهم في االجتار 

باإلقامات.

لبنانية ترمي شرطي األحوال
بـ »بطل ماي صحة«

أمير زكي
»لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك«، وما حدث في 
داخل مخفر النقرة ان حصان الوافدة اللبنانية خرج منه ألفاظ يعف 
اللسان عن ذكرها وجهتها لرجل األمن ولم تكتف الوافدة اللبنانية 
بوصف العس���كري ب� »احليوان« وإمنا قذفته بزجاجة مياه صحة 
ممتلئ���ة عن آخرها، كل هذه األمور دعت محقق مخفر النقرة الى ان 
يصدر أمرا باحتجاز الوافدة داخل النظارة ووجه إليها تهمة السب 

والقذف وإهانة موظف عام.
وق���ال مصدر امني ان الوافدة اللبنانية مت القبض عليها من قبل 
الدوريات كونها مطلوبة ب� »مدني« ولدى دخولها مخفر النقرة طلبت 
استخدام هاتف املخفر لكون رصيدها على احملمول ال يكفي، مشيرا 
ال���ى ان رجل املخفر طلب منها ان تتحدث على عجالة لكون الهاتف 

يختص باستقبال الشكاوى.
ومضى املصدر بالقول: فوجئ رجل األمن بالوافدة تشيح بيدها 
حينما طلب منه���ا الكف عن احلديث وإغ���الق الهاتف مرددة روح 
ول���ي، وهو ما دعا رجل األمن إلى إغالق الهاتف إجباريا أمام حديث 
اللبنانية ما أخرج الوافدة عن شعورها وجعلها تستخدم احلصان 
الس���ليط وتصفه باحليوان وتلقي في وجه���ه زجاجة مياه صحة 

سعة نصف ليتر.

.. وابن لواء في »الداخلية« قذف رجل أمن بوالعة
هاني الظفيري

وإن كانت الوافدة اللبنانية قد تلفظت على رجل األمن بعبارات 
مشينة وألقته بزجاجة مياه صحة، فإن ابن لواء في الشرطة كانت 
ردة فعله حال التحقيق معه في احد املخافر مبحافظة حولي مغايرة، 

إذ هدد رجل األمن بإحلاق األذى به وقذفه بوالعة سجائر.
وقال مصدر أمني إن ابن اللواء مت توقيفه ملخالفته قواعد السير ومت 
الطلب منه الذهاب الى املخفر إال ان ابن اللواء هدد رجل األمن وحينما 

أبلغه رجل األمن قائال »بيني وبينك القانون«، قذفه بالوالعة.

مواطن وباكستاني باعا إقامات
بـ 50 ألف دينار لعمال أفغان

عامل توصيل املخدرات وأمامه كمية الهيروين املضبوطة

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

الحصبان يتطوع للدفاع عن وحش حولي أمام »التمييز«
في تطور جديد ومفاجئ ترافع احملامي 
دوخي احلصبان أمس عن حجاج السعدي 
املعروف ب� »وح����ش حولي« في قضيتن 
تنظرهما محكمة التمييز واحملكوم بإعدامه 
فيهما حيث انتدبت احملكمة خالل اجللسة 
املاضية احلصبان عندما لم يحضر محامي 

السعدي من مصر.
وقد عقدت احملكمة جلس����تها برئاسة 
املستشار أحمد العجيل الذي سمح للحصبان 
بتصوي����ر ملفي الدعوين خالل اجللس����ة 
املاضية عندما انتدبه للدفاع عن السعدي 
في حالة عدم حضور محاميه األصيل. وقد 
مت حجز الدعوين جللس����ة 18 مايو املقبل 

للحكم.
وقد ترافع احملامي احلصبان شفاهة وقدم مذكرتن بدفاعه 
طلب في ختامهما براءة الس����عدي من التهمة املس����ندة إليه 
في كل قضية، وعزز احلصبان دفاعه بقوله انه كان يتمنى 
أن تنظر محكمة أول درج����ة جميع قضايا موكله في دائرة 
واحدة حيث كانت احملكمة ستكتشف أن هناك قضايا وقعت 
في الوقت نفسه في مكانن مختلفن مما يستحيل في العقل 
واملنطق أن يقوم املتهم بالفعل بخطف طفلن في وقت واحد 

وفي مكانن مختلفن.
وأضاف احلصبان ان حكم محكمتي أول درجة واالستئناف 
قد اعتمد اعتراف املتهم س����ندا لإلدانة باإلضافة إلى شهادة 
املجن����ي عليهما. إال أننا جند في إحدى القضيتن أن املجني 

عليها أقرت بأنها لم تر سكينا على اإلطالق 
رغم ما تبنته محكمة أول درجة ومن بعدها 
االس����تئناف بأن املتهم هددها بسكن. فقد 
نس����ب احلكم للطفلة رواية تختلف متاما 

عما روته.
ودف����ع احلصبان بع����دم توافر القصد 
اجلنائي جلرمية اخلطف املس����ندة للمتهم 
مقررا أنه ليس من الطبيعي أو املنطقي أن 
نعامل الطفلة كراشدة عند توجيه االتهام 
للمتهم ثم نقول: »حرام.. هذه طفلة« عندما 
تتعلق املس����ألة بأمور في صميم القانون 

وتكون في مصلحة املتهم.
كانت محكمة اجلنايات قد قضت بإعدام 
الس����عدي في القضيتن في 2008/11/10 ثم 

أيدتها محكمة االستئناف في 2009/5/31.
وقد أسندت النيابة العامة للسعدي في القضية األولى أنه 
في يوم 2007/11/29 خطف املجني عليها الطفلة )د.( عن طريق 
احليلة بأن طلب منها إرش����اده عن إحدى البنايات املجاورة 
لسكنها فتمكن بهذه الوسيلة من نقلها من مكان تواجدها إلى 

أعلى إحدى البنايات واحتجازها بقصد هتك عرضها.
وفي القضية الثانية أسندت النيابة العامة للسعدي تهمة 
خطف الطفلة »آ«. عن طريق القوة بقصد هتك عرضها وذلك 
بأن حملها عنوة رغما عنها إلى سطح العقار ومتكن بذلك من 
نقلها من املكان الذي تقيم فيه عادة إلى مكان الواقعة بقصد 

هتك عرضها بعد تهديدها بسكن.
أعضاء شبكة خطف اآلسيويات في قبضة رجال مباحث الصليبخات

العقيد منصور العتيبي

احملامي دوخي احلصبان

عبداهلل قنيص
أوفى رجال إدارة بحث وحتري 
محافظة العاصمة بقيادة العقيد 
منصور العتيبي وضابط مباحث 
الصليبخات املالزم أول س���الم 
النمشان بالوعد الذي أخذوه على 
أنفسهم بضرورة ضبط العصابة 
التي اتبعت اسلوبا غير مألوف 
إلى حد بعيد ويتضمن اختطاف 
نسوة آسيويات واملطالبة بفدية 
مقابل اطالق سراحهن أو تشغيلهن 
في اقدم مهنة ف���ي التاريخ، إذا 
اقارب احملتج���زات دفع  رفض 
الفدي���ة، وكانت آخ���ر ضحايا 
العصابة وافدة نيبالية انفردت 
»األنباء« بنشر قصتها حيث قام 
اجلناة بخطفها واملطالبة بفدية 
قدرها 350 دينارا، إذ متكن رجال 
مباحث الصليبخات من ضبط 
4 آسيوين اشتركوا فيما بينهم 
في خطف الوافدة النيبالية وفي 
وكر كان افراد العصابة يختبئون 
فيه ف���ي اجللي���ب مت ضبط 5 
وافدات آسيويات تعرضن أيضا 
لالختطاف واالستغالل في أوكار 

مشبوهة.
ووفق مصدر امني فإن رجال 
مباحث الصليبخات ومنذ حترير 
الوافدة النيبالية تفرغوا للبحث 
عن العصاب����ة التي كانت وراء 
اختفائها وبالتعاون مع شركات 

االتص����االت املتنقلة مت حتديد 
مكان سكنهم حيث جرى اقتحام 
وكر كان مسورا بأبواب حديدية 
ومتكن النمشان وقوة من مباحث 
الصليبخات من مداهمة الوكر 
ومت اش����هار االس����لحة النارية 
خش����ية من أي مقاومة تصدر 

من املتهمن.
واشار املصدر الى ان النساء 
أك���دن تعرضهن  املختطف���ات 
للخطف واالس���تغالل من قبل 
اجلناة، مش���يرا الى ان الوافدة 
النيبالية املختطفة تعرفت على 
اجلناة في ع���دة طوابير عرض 
وج���ار احالته���م بتهم اخلطف 

واالجتار في الرقيق.

مصدر أمني يخشى هروب المتورطين في القضية بعد انفراد »األنباء« بنشر تفاصيل التحقيقات

مالزم أول في الجيش منح اللواء المتقاعد شيك الـ 50 مليون دوالر المزور
هاني الظفيري - محمد الجالهمة

كشفت التحقيقات مع اللواء 
املتقاعد الذي ضبط وبحوزته 
ش���يك مزور بقيمة 50 مليون 
دوالر مساء أول من امس عن 
اسماء مزيد من املتورطن فيما 
انه كشف الكبر شبكة  يعتقد 
غس���يل أموال تعمل في البالد 
منذ س���نوات وبحسب مصدر 
امني فإن التحقيقات في القضية 
التي انفردت »األنباء« بنشرها 
في عددها امس، تواصلت مع 
الل���واء املتقاعد والذي اعترف 
امام رج���ال املباحث اجلنائية 
بأنه حصل على الشيك املليوني 
املزور من ضابط برتبة مالزم 
أول كان يعمل معه في وزارة 

الدفاع.
اللواء  أن  وذك���ر املص���در 
املتقاعد والذي اليزال محتجزا 
لدى رج���ال املباحث اجلنائية 
أبلغ خالل التحقيقات انه تسلم 

الشيك املليوني املزور وتوجه به 
إلى أحد البنوك احمللية لصرفه 
بعد أن س���لمه له املالزم أول، 
ولكنه فشل مرتن في صرفه 
بعد ان ابلغه املس���ؤولون في 
البن���ك ب���أن الش���يك البالغة 
قيمت���ه 50 مليون دوالر مثار 
ش���ك وأنهم بحاجة للتأكد من 
البن���ك االيرلندي الصادر منه 
القيام بأي عملية  الشيك قبل 

ص��رف.
اللواء بان املالزم  واعترف 
أول الذي منحه الشيك عرض 
عليه نسبة 35% مقابل صرفه 
اللواء  للش���يك املزور، ونفى 

معرفته بأن الشيك مزور.
وقال املصدر األمني ان رجال 
املباح���ث اجلنائية متكنوا من 
احلصول على عنوان مقر املالزم 
األول املتورط في قضية الشيك، 
اذن نيابي  وقاموا باستصدار 
للقبض عليه وتفتيش مكتبه 

خاصة انه يحتمل أنهما يحويان 
وثائ���ق هامة تخص الش���يك 
املليوني املزور كما سبق لرجال 
املباح���ث ان ص���ادروا اجهزة 
كمبيوتر خاصة باللواء املتقاعد 

بعد القبض عليه.
ومض���ى املصدر بالقول ان 
امل���الزم األول اعترف تفصيال 
وام���ام رج���ال مباحث حولي 
بأنه يعمل لصالح اش���خاص 
في أوروب���ا يقومون بتزويده 
بالش���يكات عن طريق البريد 
السريع او عن طريق االيصال 
باليد بواسطة اشخاص يصلون 
الى الب���الد لهذا الغرض، وأنه 
ال ميلك س���وى أرقام هواتفهم 
التي يتواص���ل به���ا معه���م 
وال يعرف ع��ن جنسياته���م 

شيئ��ا.
وأوضح املصدر ان اعترافات 
املالزم األول تعتبر مفاجأة بكل 
املقاييس حيث اعترف بأنه منح 

اللواء املتقاعد الشيك ذا ال� 50 
ملي���ون دوالر، وأنه قام ايضا 
بتوزيع 5 شيكات اخرى على 
5 أشخاص آخرين وجميعهم 
مواطنون، وقدم اسماءهم وارقام 
هواتفهم، وجار اس���تدعاؤهم 
ملواجهتهم خاص���ة ان املالزم 
األول ذك���ر انه عرض على كل 
واحد منهم نسبا تتراوح بن 25 
و35% مقابل صرفهم للشيكات 

التي قدمها لهم.
ول���م يخف املص���در قلقه 
من محاولة األش���خاص ال� 5 
اله���رب خارج  املتورطن من 
البالد والذي���ن اعترف عليهم 
املالزم األول خاصة ان »األنباء« 
انفردت بنش���ر كامل تفاصيل 
قضية ضبط اللواء املتقاعد قبل 
القبض على املالزم أول امس.

وحول اب���رز ما ج���اء في 
اعتراف���ات امل���الزم أول ق���ال 
املص���در: اعترف أم���ام رجال 

املباح���ث وبحض���ور كل من 
املباح���ث اجلنائية  مدير عام 
اليوسف  الش���يخ علي  اللواء 
ومدير مباح���ث حولي العقيد 
عبدالرحمن الصهيل، بأن نصف 
الشيكات مزورة وانه يعلم متاما 
انها مزورة بينما نصفها اآلخر 
صحيح وقابل للصرف ويتبع 

لعصابات غسيل األموال.
املباح���ث  رج���ال  وكان 
اجلنائية قد ألقوا القبض على 
اللواء املتقاع���د األحد املاضي 
وبحوزته ش���يك مزور بقيمة 
50 مليون دوالر حاول صرفه 
من احد البن���وك احمللية، ومت 
ضبطه بعد صدور مذكرة من 
االنتربول الدولي تش���ير الى 
صدور ش���يكات مزورة قادمة 
ايرلندا، وق���دم اعترافات  من 
تفصيلية حول عالقته بالشيك 
املزور ودل على املالزم أول الذي 

يعمل في وزارة الدفاع.

في وزارة الدفاع ومنزله.
واشار املصدر الى ان رجال 
مباحث حول���ي بقيادة العقيد 
عبدالرحمن الصهيل متكنوا من 
القبض على املالزم أول وقاموا 
بتفتيش منزله وصادروا جهازي 
إلى مقر  حاس���وب ونقلوهما 
املباحث اجلنائية لفحصهما، 

 مصـادرة أجهـزة كمبيوتر من منـزل ومقر عمـل المـالزم أول المتهم الرئيسـي في قضية غسـيل األموال

بعد تحريرهم للوافدة النيبالية المخطوفة

رجال مباحث الصليبخات يلقون القبض على
أفراد عصابة خطف اآلسيويات وتشغيلهن في الدعارة


